
1 ფოცხვერაშვილი შოთა
ფილფანი

17 ფილფანი დავით
ფილფანი

9 კახნიაშვილი ზურა
კახნიაშვილი

25
ფილფანი

5 ტალახაშვილი ოთარ
ტალახაშვილი

21 მუჩაშვილი ვასილი
ტალახაშვილი

13 აბულაძე   თორნიკე
აბულაძე

29

3 ჯანჯღავა ომარი
მელქუაშვილი

19 მელქუაშვილი ბექა
ალხაზაშვილი

11 ალხაზაშვილი ნიკა
ალხაზაშვილი

27
ალხაზაშვილი

7 გიგატაძე აკაკი
გიგატაძე

23
აბრამიშვილი

15 აბრამიშვილი ვიქტორ
აბრამიშვილი

31

2 ბეჟანიშვილი ზურაბ 
ბეჟანიშვილი

18 ვარდოსანიძე გოგა
პაპინაშვილი

10 პაპინაშვილი ჯაბა
პაპინაშვილი

26
პაპინაშვილი

6 გაბიძაშვილი ვასილი
გაბიძაშვილი

22
ლაცაბიძე

14 ლაცაბიძე ენვერ
ლაცაბიძე

30

4 სარქისიანი გიორგი
სარქისიანი

20 გაბიძაშვილი ლაშა
ნინიაშვილი

12 ნინიაშვილი ვანო
ნინიაშვილი

28
ნინიაშვილი

8 პარუნაშვილი ლევან
პარუნაშვილი

24
ძამაშვილი

16 ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი

32

ფოცხვერაშვილი
კახნიაშვილი

კახნიაშვილი ტალახაშვილი
ტალახაშვილი

ტალახაშვილი
მელქუაშვილი

მელქუაშვილი პაპინაშვილი
აბრამიშვილი

პაპინაშვილი
ბეჟანიშვილი

ბეჟანიშვილი
ლაცაბიძე

ბეჟანიშვილი
სარქისიანი

ძამაშვილი ალხაზაშვილი
ძამაშვილი

ალხაზაშვილი

7 მელქუაშვილი ბექა

7 ძამაშვილი სანდრო

3 ალხაზაშვილი ნიკა

5 ტალახაშვილი ოთარ

5 ბეჟანიშვილი ზურაბ 

შედეგები

1 ნინიაშვილი ვანო

2 ფილფანი დავით

3 პაპინაშვილი ჯაბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ფილფანი

ნინიაშვილი

ნინიაშვილი



1 ცხვედიანი ლუკა
კოპაძე

17 კოპაძე შმაგი
ბაზანდარაშვილი

9 ბაზანდარაშვილი გიორგი
ბაზანდარაშვილი

25 ივანაური ზაურ
ბეგლარაშვილი

5 ბეგლარაშვილი რობიზონ
ბეგლარაშვილი

21 ივანაური ზვიად
ბეგლარაშვილი

13 დარბაისელი ამირან
დარბაისელი

29 მეშველიანი ბექა

3 შიოშვილი ილია
შიოშვილი

19 კაბულაშვილი მამუკა
გრიგალაშვილი

11 გრიგალაშვილი საბა
გრიგალაშვილი

27
გრიგალაშვილი

7 ბუბუნაური  ვაჟა
ბუბუნაური

23 ფსუტური ანდრია
ბუბუნაური

15 წმინდაშვილი ავთანდილ
ხუროშვილი

31 ხუროშვილი გიორგი

2 წიკლაური  გიორგი
ბენდელიანი

18 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი

10 თუთაშვილი გიორგი
თუთაშვილი

26 ალადაშვილი კახა
ნოზაძე

6 ნოზაძე თემურ
ნოზაძე

22 კვერნაძე თამაზ
ნოზაძე

14 ჟორჟოლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი

30

4 კუტალაძე ავთანდილ
კუტალაძე

20 მარტიშვილი თამაზ
ნადირაძე

12 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე

28 როსტიაშვილი გიორგი
ნადირაძე

8 ნიაზაშვილი გიორგი
მეტივიშვილი

24 მეტივიშვილი ვახტანგ
მეტივიშვილი

16 მოდებაძე მილოსი
მეტრეველი

32 მეტრეველი მალხაზ

დარბაისელი
დარბაისელი

ბაზანდარაშვილი
ბუბუნაური

შიოშვილი
ბუბუნაური ნადირაძე

ბუბუნაური
კვერნაძე ნადირაძე

კვერნაძე
ჟორჟოლიანი ბენდელიანი

ბენდელიანი
როსტიაშვილი კუტალაძე

კუტალაძე
კუტალაძე კუტალაძე კუტალაძე

მეტივიშვილი
გრიგალაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მარტი 2017, თბილისი

7 დარბაისელი ამირან

5 გრიგალაშვილი საბა

7 ბენდელიანი გიორგი

3 კუტალაძე ავთანდილ

5 ბუბუნაური ვაჟა

2 ნოზაძე თემურ

3 ნადირაძე ლაშა

1 ბეგლარაშვილი რობიზონ

ბეგლარაშვილი

ბეგლარაშვილი

ნოზაძე
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შედეგები



1 ჩაგელიშვილი დათო
მეგრელიშვილი

17 მეგრელიშვილი გიორგი
გუგავა

9 გუგავა ლევან
გუგავა

25 შვანგირაძე ნოდარ
გუგავა

5 ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი

21 ბახტიძე გაგა
ნინიაშვილი

13 ლომიაშვილი ლევან
ლომიაშვილი

29

3 გივიაშვილი გიორგი
ლომიაშვილი

19 ლომიაშვილი ზურა
ლომიაშვილი

11 კობაიძე  ნიკა
კობაიძე

27
გოგიტიძე

7 გოგიტიძე გუგა
გოგიტიძე

23 ქიტესაშვილი უშანგი
გოგიტიძე

15 ორკოდაშვილი ელგუჯა
ორკოდაშვილი

31 მახათაძე ვანო

2 ნემსიწვერიძე საბა
ნემსიწვერიძე

18 ვიბლიანი ვახტანგ
ხერგიანი

10 ხერგიანი ირაკლი
ხერგიანი

26 კაიდარაშვილი ალეკო
წასიძე

6 წასიძე ივერი
წასიძე

22 კირეულიშვილი რატი
წასიძე

14 ჭაბაშვილი გიორგი
ბუზიაშვილი

30 ბუზიაშვილი გიგი

4 კაციაშვილი ტატო
კაციაშვილი

20 ჭანტურია დათო
გაზაშვილი

12 გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი

28
გაზაშვილი

8 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი

24 მღებრიშვილი გიორგი
ლიპარტელიანი

16 შარვაშიძე დემურ
შარვაშიძე

32 მუსელიანი გურამ

შვანგირაძე
მეგრელიშვილი

მეგრელიშვილი ნინიაშვილი
ნინიაშვილი

ქიტესაშვილი ნინიაშვილი
ქიტესაშვილი

ორკოდაშვილი ქიტესაშვილი ნინიაშვილი
ლომიაშვილი

კირეულიშვილი წასიძე
კირეულიშვილი

ბუზიაშვილი ხერგიანი
ხერგიანი

ლიპარტელიანი
კაციაშვილი

ლიპარტელიანი გუგავა
ლიპარტელიანი

გუგავა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მარტი 2017, თბილისი

7 ხერგიანი ირაკლი

5 ლიპარტელიანი გიორგი

7 ქიტესაშვილი უშანგი

3 გუგავა ლევან

5 წასიძე ივერი

2 გოგიტიძე გუგა

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

1 გაზაშვილი შალვა

გოგიტიძე

გაზაშვილი

გაზაშვილი
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შედეგები



1 ბაღოშვილი გიორგი
ლიჩელი

17 ლიჩელი გაგი 
თევდორაშვილი

9 მახნიაშვილი გაგა
თევდორაშვილი

25 თევდორაშვილი ზვიად
გიგაური

5 გიგაური გიგა
გიგაური

21 გვიჭიანი გაგა
გიგაური

13
მცურავიშვილი

29 მცურავიშვილი  გიორგი

3 ზედაშიძე დემეტრე 
ზედაშიძე

19 კუჭუაშვილი არჩილ
პაპოშვილი

11 თაყაძე დავით
პაპოშვილი

27 პაპოშვილი გიორგი
ბესიაშვილი

7 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი

23 აფციაური ზურა
ბესიაშვილი

15 ბზიშვილი დიმიტრი
ბზიშვილი

31 მღებრიშვილი ლაშა

2 ბედინაძე თამაზ
აბრამიშვილი

18 აბრამიშვილი ვაჟა
ზურაბიანი

10 ზურაბიანი ხარება
ზურაბიანი

26 ჯანიაშვილი ირაკლი
ზურაბიანი

6 უდესიანი ბექა
უდესიანი

22 ჯამბურიძე გოჩა
უდესიანი

14 ბარბაქაძე  ელგუჯა
ბარბაქაძე

30 ბრეგვაძე გიორგი

4 დიდებაშვილი გიორგი
დიდებაშვილი

20 ქათამაძე სანდრო
დიდებაშვილი

12 კოპაძე დავით
კოპაძე

28 ხაზალია ზაურ
გრიგალაშვილი

8 გრიგალაშვილი ტატო
გრიგალაშვილი

24 კუტალია ნიკა
გრიგალაშვილი

16 ბანცური ლევან
ბანცური

32 ნარმანია დავით

გვიჭიანი
მცურავიშვილი

მცურავიშვილი თევდორაშვილი
თევდორაშვილი

აფციაური ბზიშვილი
ბზიშვილი

ბზიშვილი ბზიშვილი ბზიშვილი
პაპოშვილი

ჯანიაშვილი ზურაბიანი
აბრამიშვილი

აბრამიშვილი უდესიანი
უდესიანი

კუტალია დიდებაშვილი
ბანცური

ბანცური დიდებაშვილი გიგაური
დიდებაშვილი

გიგაური

5 ზურაბიანი ხარება

5 დიდებაშვილი გიორგი

7 თევდორაშვილი ზვიად

გრიგალაშვილი

გრიგალაშვილი

შედეგები

1 გრიგალაშვილი ტატო

2 ბესიაშვილი შოთა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მარტი 2017, თბილისი

 -73კგ

ბესიაშვილი

7 უდესიანი ბექა

3 ბზიშვილი დიმიტრი

3 გიგაური გიგა



1 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი

17 გრძელიძე ბადრი
გელაშვილი

9 დუდაშვილი ლაშა
დუდაშვილი

25 დოლიძე თორნიკე
მოსახლიშვილი

5 მოსახლიშვილი ტრისტან
მოსახლიშვილი

21 მარტიშვილი პაატა
მოსახლიშვილი

13 მინდელი თადი
მინდელი

29

3 ხუტუაშვილი გოდერძი
ხაჩიძე

19 ხაჩიძე გიორგი
ბალაბანაშვილი

11 ბალაბანაშვილი ვასილი
ბალაბანაშვილი

27 შავდია შოთა
ქევხიშვილი

7 ქევხიშვილი გოგა
ქევხიშვილი

23 ჭკადუა ბეთქილ
ქევხიშვილი

15 გოგიშვილი სერგო
გოგიშვილი

31

2 ლეჟავა ოთარ
ქანთარია

18 ქანთარია გიორგი
სარქისაშვილი

10 სარქისაშვილი ბაჩანა
სარქისაშვილი

26 სალდაძე ნუგზარ
მაისურაძე

6 მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე

22 ბერიაშვილი გიორგი
მაისურაძე

14 ფუნთუშაშვილი მინდია
ფუნთუშაშვილი

30

4 მათიაშვილი ლაშა
მათიაშვილი

20 ქეთიაშვილი ფირუზ
მათიაშვილი

12 ლაბაძე ნიკა
ლაბაძე

28 ქიმერიძე მამუკა
მათიაშვილი

8 ებილაშვილი სოსო
კობაური

24 კობაური დიმიტრი
ღვანიძე

16 ღვანიძე მინდია
ღვანიძე

32

მარტიშვილი
მინდელი

მინდელი გელაშვილი
გელაშვილი

ჭკადუა ბალაბანაშვილი
გოგიშვილი

გოგიშვილი ბალაბანაშვილი მათიაშვილი
ბალაბანაშვილი

ბერიაშვილი მათიაშვილი
ბერიაშვილი

ფუნთუშაშვილი ბერიაშვილი
სარქისაშვილი

ქეთიაშვილი ლაბაძე
ლაბაძე

ლაბაძე ლაბაძე ქევხიშვილი
ღვანიძე

ქევხიშვილი

7 გელაშვილი გიორგი

7 ბერიაშვილი გიორგი

3 ქევხიშვილი გოგა

5 ბალაბანაშვილი ვასილი

5 ლაბაძე ნიკა

შედეგები

1 მაისურაძე ლუკა

2 მოსახლიშვილი ტრისტან

3 მათიაშვილი ლაშა

საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მარტი 2017, თბილისი
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მოსახლიშვილი

მაისურაძე

მაისურაძე



1 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი

33 შაყულაშვილი ჯიმშერ ბათურიშვილი
17 ბიჩელაშვილი ლევან

ბათურიშვილი
9 ასანიძე გია

გვილია
25 გვილია გიორგი

ბათურიშვილი
5 ჩიქოვანი გიორგი

ჩიქოვანი
21 მუმლაძე ბესიკ

ჩიქოვანი
13 ჯიქიძე ელდარ

ჯიქიძე
29 მაჭარაშვილი ვაჟა

3 ქშუტაშვილი ელგუჯა
ქშუტაშვილი

19 ჯანანაშვილი პავლიკა
ქშუტაშვილი

11 შუბითიძე გიორგი
შუბითიძე

27 ახალკაციშვილი ბექა
სიდამონიძე

7 სიდამონიძე ნიკა
სიდამონიძე

23 უკლება ბაქარი
სიდამონიძე

15 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე

31 თევდორაძე დავით
2 საური ომარი

საური
34 წაქაძე ლაშა საური

18 ცარელაშვილი ლევან
იმერლიშვილი

10 გოგიძე ოთარ
იმერლიშვილი

26 იმერლიშვილი დავით
გველესიანი

6 გველესიანი გიორგი
გველესიანი

22 დარსაველიძე ოთარ
გველესიანი

14 გელოვანი აკაკი
კაკილაშვილი

30 კაკილაშვილი ვაჟა

4 ეგნატაშვილი გიორგი
ეგნატაშვილი

20 კარაპეტიანი გიორგი
ვარდოსანიძე

12 ჩაჩიბაია ალექსი
ვარდოსანიძე

28 ვარდოსანიძე გიორგი
დიასამიძე

8 ტაბატაძე ავთანდილ
ტაბატაძე

24 გელუტაშვილი გიგა
დიასამიძე

16 აჯამიანი დათო
დიასამიძე

32 დიასამიძე ნიაზ
შაყულაშვილი

შაყულაშვილი
ბიჩელაშვილი შაყულაშვილი

გვილია შაყულაშვილი
ჩიქოვანი

უკლება გოგოლაძე
გოგოლაძე

გოგოლაძე გოგოლაძე გოგოლაძე
ქშუტაშვილი

დარსაველიძე დიასამიძე
კაკილაშვილი

კაკილაშვილი კაკილაშვილი
იმერლიშვილი

აჯამიანი ტაბატაძე
ტაბატაძე

ტაბატაძე ტაბატაძე ბათურიშვილი
ვარდოსანიძე

ბათურიშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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სიდამონიძე

სიდამონიძე

5 ტაბატაძე ავთანდილ

გველესიანი

შედეგები

1 სიდამონიძე ნიკა

2 გველესიანი გიორგი

3 გოგოლაძე იმედა

7 შაყულაშვილი ჯიმშერ

7 კაკილაშვილი ვაჟა

3 ბათურიშვილი ილია

5 დიასამიძე ნიაზ



1

ჟღენტი

9 ჟღენტი თორნიკე

კენჭაძე

5 კენჭაძე ზაურ

კენჭაძე

13 გულიაშვილი სპარტაკ

3 დონაძე მიშა

ქარელიშვილი

11 ქარელიშვილი ჯაბა

დონღვანი

7 დონღვანი ნიკა

დონღვანი

15 ქალდანი ბეთქილ

2 კუთხაშვილი კაკი

10 აბესაძე გიორგი

რამაზაშვილი

6 რამაზაშვილი დავით

რამაზაშვილი

14 ჭიქავა ავთანდილ

4 დიასამიძე ჯემალ

დიასამიძე

12 ნამგალაური თემო

დიასამიძე

8 წოწინაშვილი თედო

წოწინაშვილი

16

გულიაშვილი
გულიაშვილი

ჟღენტი
ქარელიშვილი

ქალდანი
ქარელიშვილი ქარელიშვილი

ქარელიშვილი
დიასამიძე

ჭიქავა
აბესაძე

აბესაძე
წოწინაშვილი

ნამგალაური
წოწინაშვილი დონღვანი

წოწინაშვილი
დონღვანი
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კენჭაძე

რამაზაშვილი

რამაზაშვილი

შედეგები

1 რამაზაშვილი დავით

2 კენჭაძე ზაურ

3 ქარელიშვილი ჯაბა

7 გულიაშვილი სპარტაკ

7 აბესაძე გიორგი

3 დონღვანი ნიკა

5 დიასამიძე ჯემალ

5 წოწინაშვილი თედო



1 ლიპარტელიანი ნიკა

გაბრიჭიძე

9 გაბრიჭიძე საბა

ზაალიშვილი

5 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი

13

3 ხითარიშვილი გიორგი

ტოგონიძე

11 ტოგონიძე პაატა

ქოსმენაშვილი

7 ქოსმენაშვილი გურამ

ქოსმენაშვილი

15

2 ცარციძე გიორგი

კუბლაშვილი

10 კუბლაშვილი იაგო

წიქორიძე

6 წიქორიძე ამირან

წიქორიძე

14

4 ხატისკაცი ბადრი

რაზმაძე

12 რაზმაძე დავით

რაზმაძე

8 სისვაძე ნიკა

სისვაძე

16

გაბრიჭიძე

ტოგონიძე

ტოგონიძე რაზმაძე

რაზმაძე

კუბლაშვილი

სისვაძე
ხატისკაცი

სისვაძე სისვაძე
სისვაძე

ქოსმენაშვილი

კუბლაშვილი იაგო

ქოსმენაშვილი გურამ

გაბრიჭიძე საბა

წიქორიძე ამირან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

სისვაძე ნიკა

ტოგონიძე პაატა

ზაალიშვილი გელა

რაზმაძე დავით
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ზაალიშვილი

წიქორიძე

წიქორიძე

შედეგები

7

7

1

2

3

3

5

5


	55
	60
	66
	73
	81
	90
	100
	+100

